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«Апарати і системи заміщення втрачених органів та функцій людини» 

№ Назва Опис 

1 Назва факультету Електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ) 

2 Рівень вищої освіти перший  (бакалаврський) 

3 Код і назва спеціальності 163 – Біомедична інженерія (БМІ) 

4 Тип і назва освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма 

«Біомедична інженерія» 

5 Назва дисципліни  Апарати і системи заміщення втрачених органів та 

функцій людини 

6 Кількість ЄКТС кредитів 3 

7 Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

лекції – 32 годин; 

лабораторні заняття – 16 годин; 

консультації – 8 годин; 

самостійна робота – 64 годин; 

семестровий контроль – ісп. 

8 Графік вивчення 

дисципліни 

4-й рік, 8-й семестр 

9 Передумови для 

навчання за дисципліною 

Базується на знаннях, отриманих з таких 

навчальних дисциплін: вища математика, Фізика, 

Хімія, Медична інформатика, Основи алгоритмізації та 

ПРН 1. Застосовувати знання основ математики, 

фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної 

графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, 

властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, 

отримання та аналізу сигналів і зображень, 

автоматичного управління, системного аналізу та 

методів прийняття рішень на рівні, необхідному для 

вирішення задач біомедичної інженерії.  

ПРН 2.Формулювати логічні висновки та 

обґрунтовані рекомендації щодо оцінки, експлуатації та 

впровадження біотехнічних, медико-технічних та 

біоінженерних засобів і методів.  

ПРН 5. Вміти використовувати бази даних, 

математичне і програмне забезпечення для обробки 

даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних 

систем. 

10 Анотація дисципліни Основні змістові модулі лекцій 



Змістовий модуль 1. Основи протезування  

Тема 1. Основні терміни та визначення. 

Тема 2. Медичні аспекти протезування 

Тема 3. Класифікація протезі 

Тема 4. Класифікація протезів верхніх кінцівок 

Тема 5. Протези кисті. 

Тема 6. Протези передпліччя 

Тема 7. Протези плеча 

Тема 8. Протезування дітей  

Тема 9. Навчання інвалідів управління активним 

протезом 

Тема 10. Технологія виготовлення протезів 

Тема 11. Матеріали застосовуються в протезуванні 

Тема 12. Напівфабрикати до протезів верхніх 

кінцівок 

Тема 13. Ендопротез ортотопіческого штучного 

сечового міхура 

Тема 14. Характеристика і види дугових протезів 
 

Змістовий модуль 2 Електрокардіостимулятори, 
системи регулювання рівня глюкози в 

крові та штучного дихання 

Тема 1. Електрокардіостимулятори. Загальні відомості 

про електрокардіостимулятори 

Тема 2. Алгоритми роботи та принципи побудови 

електрокардіостимуляторів.  

Тема 3. Системи регулювання рівня глюкози в крові. 

Тема 4. Загальні відомості про системи регулювання 

рівня цукру крові.  

Тема 5. Розімкнуті та замкнуті системи регулювання 

цукру крові.  

Тема 6. Методи та системи штучного дихання. 

 

Змістовий модуль 3. Системи штучного 

очищення крові та штучного кровообігу, 

екстракорпоральна допоміжна штучна печінка, 

медичні АПК 
Тема 1. Системи штучного очищення крові. 

Тема 2. Методи штучного очищення крові.  

Тема 3. Принципи побудови систем штучного 

очищення крові. 

Тема 4. Системи штучного кровообігу.  

Тема 5.Загальний підхід до побудови систем штучного 

кровообігу. 



Тема 6. Штучне серце. 

Тема 7. Екстракорпоральна допоміжна штучна печінка. 
 

Теми лабораторних занять 

1. Знайомство із середовищем  FREECAD  

2. Дослідження параметрів механізованого 

ультразвукового фантому штучної матки  

3. Дослідження параметрів грудних імплантів з різними 

типами патології 

4. Дослідження параметрів тривимірного моделювання 

протезу кисті руки у середовищі FREECAD 

11 Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в сфері навчання 

знати: основні фізіологічні та біотехнічні основи і 

методологічні аспекти побудови систем заміщення 

органів людини, що повністю або частково втратили 

свою функцію; основні підходи та принципи побудови 

медичних АПК при вирішенні практичних завдань в 

охороні здоров'я; основні умови експлуатації медичних 

комплексів та систем. 

вміти: аналізувати системи заміщення органів 

людини для їх розробки на підставі врахування 

індивідуальних особливостей людини, виявляти 

відхилення діяльності систем відносно їх 

нормального функціонування, використовувати 

системи заміщення органів людини в медицині та 

охороні здоров'я; застосовувати знання 

фундаментальних дисциплін, принципи, алгоритми 

організації та побудови медичних АПК. 
 

ПРН 8. Розуміти теоретичні та практичні підходи до 

створення та керування медичним обладнанням та 

медичною технікою. 

ПРН 9. Розуміти теоретичні та практичні підходи до 

створення та застосування штучних біологічних і 

біотехнічних об’єктів та матеріалів медичного 

призначення. 

ПРН 10. Вміти планувати, організовувати, направляти і 

контролювати медико-технічні та біоінженерні системи 

і процеси.   

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

За результатом вивчення дисципліни студенти 

повинні: 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних 



ситуаціях. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4.Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами зінших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

13 Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/іспиту 

Якісні критерії оцінювання 

Оцінка з комбінованого іспиту складається з 

оцінки, отриманої студентом протягом семестру з 

коефіцієнтом 0,6, та оцінки, отриманої при складанні 

іспиту з коефіцієнтом 0,4. Іспит містить 2 теоретичні 

питання та 1 практичне завдання. Максимальна оцінка 

за відповідь на теоретичне питання складає 35 балів, за 

розв’язане практичне завдання – 30 балів (в сумі – 100 

балів). 

Задовільно, D, E (60-74). Виставляється, якщо 

студент відпрацював всі лабораторні та практичні 

роботи, виконав індивідуальні завдання, засвоїв 

основні поняттями навчального матеріалу, може 

самостійно відтворити значну частину навчального 

матеріалу і робити певні узагальнення, ознайомився з 

основною літературою, рекомендованою програмою, 

вміє виконувати навчальні завдання, передбачені 

програмою. 

Добре, С (75-89). Виставляється, якщо студент 

відпрацював всі лабораторні та практичні роботи, 

виконав індивідуальні завдання, вільно володіє 

навчальним матеріалом, вміє застосовувати вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, узагальнювати та 

систематизувати навчальну інформацію, самостійно 

виконує передбачені програмою навчальні знання, 

самостійно знаходить і виправляє допущені помилки, 

може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання навчального завдання. 



Відмінно, А, В (90-100). Виставляється, якщо 

студент відпрацював всі лабораторні та практичні 

роботи, виконав індивідуальні завдання, його знання, 

вміння і навички повністю відповідають вимогам 

програми, володіє глибокими, міцними знаннями, 

самостійно. 

 

14 Якість освітнього 

процесу 

Основні методи навчання – практичний 

(лабораторні); наочний (метод ілюстрацій i метод 

демонстрацій); словесний (лекція); робота з навчально-

методичною літературою (конспектування); відеометод 

у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 

та комп’ютерними засобами навчання (мультимедійні). 

Засоби оцінювання – іспит; контрольна робота; 

виконання лабораторних робіт та оформлення звітів. 

Студенти повинні своєчасно відпрацювати та захистити 

лабораторні роботи,  тезисне конспектування основних 

розділів лекційних занять, під час контрольних робіт 

дотримуватися правил академічної доброчесності.  

15 Методичне забезпечення 1. Комплекс навчально-методичного забезпечення з 

дисципліни «Апарати і системи заміщення втрачених 

органів та функцій людини», 2019 р. 

2 Мустецов М.П., Висоцька О.В., Порван А.П. 

Апарати і системи заміщення втрачених органів та 

функцій організму людини: навч. посібник — Х.: 

ХНУРЕ, 2010. - 248 с. 

http://catalogue.nure.ua/document=164330 

3 Шумаков В.И. Искусственные органы. - М.: 

Медицина, 1990. – 356 с. 

4 Ардашев А.В., Джанджгава А.О., Желяков Е.Г., 

Шаваров А. А. Постоянная электрокардиостимуляция и 

дефибрилляция в клинической практике. – М.: 

Медпрактика, 2007 г. – 228 с. 

5 Рябинин В.Е., Анощенко Б.Г. Методология 

построения и использования аппарата 

«Вспомогательная искусственная печень». – 

Челябинск: МЕТЕОР, 2000. – 224 с. 

6. Miller G. E. Artificial Organs [Електронний ресурс] / 

G. E. Miller. – New York : Morgan & Claypool, 2006. – 72 

с. 

16 Розробник силабусу Доцент кафедри БМІ ХНУРЕ, Носова Тетяна 

http://catalogue.nure.ua/document%3D164330
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